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Pozměňovací návrh  1 

Sven Schulze, David Casa 

za skupinu PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 7 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 8/2015 

s názvem „Řeší finanční podpora z EU 

vhodným způsobem potřeby 

mikropodnikatelů?“; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0331/2 

Pozměňovací návrh  2 

Sven Schulze, David Casa 

za skupinu PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. naléhá na Komisi a EIF, aby co 

nejdříve uvedly do praxe osu 

mikrofinancování a sociálního podnikání 

(MF/SE) vytvořenou v rámci programu 

EaSI, aby se příjemcům zajistil přístup 

k finančním prostředkům; očekává, že 

EaSI úspěšně odstraní nedostatky nástroje; 

9. vítá skutečnost, že Komisi a EIF uvedly 

do praxe osu mikrofinancování a 

sociálního podnikání (MF/SE) vytvořenou 

v rámci programu EaSI, aby se příjemcům 

zajistil přístup k finančním prostředkům; 

očekává, že EaSI úspěšně odstraní 

nedostatky nástroje; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0331/3 

Pozměňovací návrh  3 

Sven Schulze, David Casa 

za skupinu PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. odsuzuje skutečnost, že mnoho žádostí 

o financování z tohoto nástroje nebylo 

úplných, a nemohlo být proto Komisí 

schváleno; žádá Komisi, aby vyhodnotila 

důvody tohoto neuspokojivého stavu (např. 

nedostatek informací, špatná přístupnost 

nebo administrativní zátěž vyžadující 

zjednodušení); vyzývá Komisi, aby rychle 

přikročila k řešení tohoto problému; 

45. odsuzuje skutečnost, že mnoho žádostí 

o financování z tohoto nástroje nebylo 

úplných, a nemohlo být proto EIF 

schváleno; žádá Komisi, aby vyhodnotila 

důvody tohoto neuspokojivého stavu (např. 

nedostatek informací, špatná přístupnost 

nebo administrativní zátěž vyžadující 

zjednodušení); vyzývá Komisi, aby rychle 

přikročila k řešení tohoto problému; 

Or. en 

 

 


